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Sinopse

Alemaña, 1942. Friedrich

Weimer, contra a opinión de 

seu pai, consegue entrar 

nunha Napola, as escolas de 

formación da elite da 

xuventude nazi. As súas

dotes para o boxeo 

permítenlle ser valorado e 

fará amigos, entre eles o fillo

dun xerarca nazi que non 

comparte os ideais de seu pai.



Os personaxes
Friedrich Weimer: fillo dunha
familia de traballadores, 
afeccionado ao boxeo, ingresa 
nuha napola buscando un futuro 
prometedor, pero acabará 
expulsado por non resistir a 
presión dos métodos educativos 
que nela se imparten

Albrecht Stein: amigo de 
Friedrich, fillo dun dirixente nazi, 
entra na napola por desexo de seu
pai pero desde o comezo mostra
un carácter e unha ideoloxía
contraria ao nazismo e acaba 
vítima dela.



Os personaxes

Profesor de literatura e de boxeo: é 

quen facilita a entrada na napola a 

Friedrich. O seu modo de entender 

este deporte reflicte o ideario da 

escola.

Profesor de educación física: 

representa mellor que ninguén o 

espírito da escola. A súa dureza e 

crueldade provocarán sucesos 

tráxicos.

Pai de Albrecht: dirixente local nazi 

que despreza o carácter e intereses 

de seu fillo.



Guía de traballo
1. Actividades de aproximación

-Por que Friedrich quere ingresar na
napola?

-Que pensa seu pai destas escolas?

-Que tipo de probas se facían para entrar 
nunha napola?

-Como estimula o profesor de boxeo a 
Friedrich?

-Que lle reprocha Albrecht a Friedrich
despois do combate de boxeo? 

-Por que se critica a redacción de Albercht
sobre a cacería dos rusos?

-Por que cres que Friedrich se deixa vencer 
no combate de boxeo?

-Cal cres que é o sentimento que domina a 
Friedrich cando o expulsan da napola?



Guía de traballo

2. Actividades de reflexión

-Comenta os seguintes aspectos 
relacionados coa educación da 
xuventude nazi:

Que se ensina?

Como se ensina?

Que actitudes se premian?

Que valores se inculcan?



Guía de traballo
3. Actividade de síntese:
Completa este cadro no que 
establezas as principais diferenzas
que se lle dá á educación segundo 
os réximes políticos.

EDUCACIÓN FASCISTA EDUCACIÓN 
DEMOCRÁTICA

Contidos educativos

Métodos de traballo

Actitudes na escola

Papel do profesorado

O papel da educación



Na valoración do traballo terase
en conta: a presentación, a 
calidade dos contidos, a 
ordenación da información, a 
calidade e oportunidade das 
imaxes, o material que acompañe 
(vídeos, películas, debuxos
orixinais…) e o cumprimento dos 
prazos establecidos para a súa
entrega.


